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МОЯ ВЛАСНА ФОРМУЛА УСПІХУ:  
Любов до предмета + Любов до професії + Любов до дітей  * на невтомну працю 

та постійне самовдосконалення  



Методична робота  
Тема досвіду:  

Формування полікультурної особистості 

учня засобами іноземної мови через 

використання інноваційних педагогічних 

технологій 



Методичні посібники і творчі доробки 



Публікації у Всеукраїнському каталозі педагогічних 

матеріалів – Форум педагогічних ідей «УРОК» 



Сучасний урок 

Сучасний урок – це не тільки закінчений, цілісний, обмежений визначеними рамками 

відрізок навчально-виховного процесу. Водночас – це дзеркало загальної педагогічної 

культури вчителя, мірило його інтелектуального скарбу, показник його кругозору,  

ерудиції. 

Головне, що сьогодні урок розглядається не тільки як діяльність учителя,  

іншими словами, як форма навчання, а й як діяльність учня,  

інакше кажучи, учіння. 





 



Умови підвищення ефективності 

сучасного уроку: 

– високе наукове обґрунтування стратегії й тактики керування пізнавальною діяльністю учнів на основі закономірностей і принципів 

навчання; 

– напружена, посильна, досконало організована й результативна пізнавальна праця всіх учнів; 

– ретельна діагностика причин, що впливають на якість занять, прогнозування  ходу й наслідків навчально-виховного процесу, вибір 

на цій основі досконалої технології досягнення запроектованих результатів; 

– творчий, нестандартний підхід до розв'язання конкретних завдань відповідно до наявних умов та можливостей; 

– обґрунтований вибір, доцільне застосування необхідного і достатнього для досягнення мети комплексу дидактичних засобів; 

– диференційований підхід до окремих груп учнів, дієва індивідуалізація педагогічного впливу на основі діагностики реальних 

можливостей, проектування конкретних зрушень, контроль запланованих результатів; 

– ефективне використання кожної робочої хвилини навчального заняття; 

– атмосфера змагання, діловитості, стимулювання, дружнього спілкування, висока відповідальність усіх учасників навчально-

виховного процесу за результатами спільної праці 

Найвище мистецтво вчителя – розбудити радість у творчості та знаннях. Тільки тоді урок буде ефективними з двох сторін: і 

педагогічної, і людської. 

  

 



Освітні маршрути: 
Участь у семінарах, методичних об’єднаннях 

Категорія Тема Рік 

Міська науково-методична конференція «Адаптація учнів 5-х класів» 2014 

Творча майстерня вчителів іноземних 

мов 

«Які переваги вивчення двох іноземних 

мов» 

2014 

Виступи перед вчителями області (курси 

РОІППО) 

«Шкільний Євроклуб в дії» 2012 

Виступ на педраді  Участь в обговоренні доповіді «Про 

результати перевірки стану викладання 

іноземних мов» 

2014 

Участь у роботі журі фахових заходів Член журі по перевірці вступних іспитів 

до МАН 

Член журі обласної олімпіади з іноз. мов 

2013, 2014, 2015 

 

2016 

Апробація підручників Підручник англійської мови для 

шостого класу, автор О.Карп’юк 

2014-2015 



Відкриті уроки 
Тема Клас Рік 

«Crazy houses» ( в рамках 

«Педагогічного моста» між 

старшою і початковою школами 

6 клас 2014 

«Customer Service»  9 клас 2015 

«Culture Shock» 11 клас 2013 

«Who do we admire?» 10 клас 2016 

Урок англійської мови для 

учасників проекту в школі  

м.Бржежини (Польща) в рамках 

міжнародної програми по обміну 

учнями  

8 клас 2015 

Урок для батьків («День вікритих 

дверей») 

5 клас  2013 



Small steps    big results  

Результати участі в олімпіадах: 

Навчальні роки Етап Учасники 

2015-2016  Дві переможниці ІІ етапу 

Програми обміну майбутніх 

лідерів (FLEX), фінансованої  

урядом США  

Савчишина А.  

Слободянюк К.  

2014-2015  ІІ етап Всеукраїнської олімпіади 

з англійської мови, 4 місце 

Римар Ю.. 

2013-2014 ІІ етап Всеукраїнської олімпіади 

з англійської мови, 4 місце 

Слободянюк К. 

2012-2013 Олімпіада «Юне обдарування», 

4 місце  

Степаненко В. 



Мої особисті досягнення 



Позакласна робота  
координатор Шкільного Євроклубу  

2011 р. – 1 командне місце в Євроолімпіаді 

2012 р. – Мотузко Оксана ( 1 місце ) і 1 командне місце в Євроолімпіаді 

2013 р. - Мотузко Оксана ( 1 місце ) і 1 командне місце в Євроолімпіаді 

2014 р. – Чафонов Іван ( 2 місце ) і 1 командне місце 

2014 р. – Лауреати Всеукраїнського конкурсу « Я – Європеєць» 

2015 р. – Чафонов Іван ( 3 місце ) і Подяка мера м. Рівного В.Є. Хомка 

2015 р. -  учасники Всеукраїнського конкурсу ессе « Від серця до серця» 





Міжнародна співпраця 

 Координатор міжнародних проектів: «PASH» та “На крок ближче до Німеччини” ( Німеччина );  

 Координатор Міжнародної програми обміну учнями ( Україна-Польща ) в рамках історичного 

конкурсу, присвяченого Дню Перемоги і Дням Європи;  

 Координатор і тренер Міжнародного інтеграційного табору в Австрії для дітей з України, Польщі 

та Литви;  

 Координатор українсько-польського проекту, присвяченого Дню Захисту Дітей. 

 Одна із організаторів зустрічі з представниками Історичного університету «Centropa» ( США ) в 

рамках американсько-українського проекту «Єврейська історія нашого міста». 

 Організатор  інтерактивної екскурсії « Рівне – мій рідний край» у рамках роботи Всеукраїнського 

семінару директорів по проекту Гете-інституту « Школи: партнери майбутнього». 



Учитись важко, а учить ще важче. 

Але не мусиш зупинятись ти. 

Як учням віддаєш усе найкраще, 

То й сам сягнеш нової висоти. 

        


